Verslag Ledenadviesraad 30 maart 2017 te Duiven
In dit verslag zullen afkortingen gebruikt worden. Ledenadviesraad = LAR, Hoofdbestuur van
het NSPS = HB Algemene ledenvergadering = ALV, voorzitter LAR = vz., Premiekeuring
=PK, De Shetland Pony = DSP.

Aanwezig: Onafhankelijk voorzitter H. Schouls.
24 stemgerechtigden Leden:
A.R. Boer (Drenthe Noord), P.L.M.J. Bonants (Limburg), L. Both (Meerkerk e.o.), G. van den
Brink (Zuid Holland West), E. Molenkamp-Eysink (Twente), M. van Doorn (Noord West
Betuwe), J. van Dongen-Dirven (Heusden en Altena), J. Damen (Midden Brabant), P. Feiken
(Groningen), N. den Hartog (West Betuwe), H. Hamer (West Overijssel + Flevo),), J. Hendriks
(Midden Betuwe), S. Horenga (Westerkwartier), J. Lanting (Drenthe Zuid), N. de Louw (Oost
Brabant), R. Molenkamp (IJsselstreek), B. Plender (Friesland), J. Poppelaars (Hart van
Brabant), E. Termeer (Bommelerwaard), H. Jacobse (Zeeland), IJ. Muller (Utrecht), H.
Vissers (Maas en Waal), P. Jansen (Over Betuwe), F. Boot (Oost Veluwe).
HB leden:
A. Dijk-v. Delden (vz. NSPS), H. Leijzer, K. ten Dam, W. Termeer
De heer D. Bos als financieel adviseur
Afwezig: A. Blonk (Noord Holland), afgevaardigde (West Brabant),
Notulist: J. van Dongen-Dirven
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Presentielijst
Er is een afmelding van afgevaardigde van West Brabant
Mededelingen/ingekomen stukken
Kaart i.v.m. overlijden van oud LAR lid Ton van Dun( West Brabant).
Brief van dhr. J. van Beek betreffende B hengsten.

3.

4.

5.

Verslag vergadering 27 oktober 2016 Duiven
Redactioneel: Er zijn geen op- of aanmerkingen
Het verslag wordt, met dankzegging aan mevr. Vriens vastgesteld.
Jaarrekening 2016
De heer Bos meldt dat het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief saldo van
5100,00 euro.
Er wordt gevraagd waarom de financiële gegevens niet op de site van het NSPS
gepubliceerd worden. Dit is niet omdat er geheimen over deze cijfers bestaan maar
om te voorkomen dat het op het in verkeerde handen komt.
Verder wordt er gevraagd wat er bedoeld wordt met Registratie overige pony’s.
Dit is de I & R regeling, dieren van een ander stamboek, eigenlijk alle dieren die niet
in het stamboek komen.
Er wordt verder gevraagd naar de vacature: Acquisiteur
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Mevr. Termeer vertelt dat er nog gezocht wordt voor Noord-Midden en Zuidoost
Nederland, de rest van Nederland is al voorzien.
Conclusie: De LAR geeft voor de jaarrekening van 2016 een positief advies.
6.

Voorstel tot aanpassing statuten Artikel 17, 22, 24 en 25
In de huidige structuur van het NSPS is geen bureaumanager meer werkzaam,
Daarom willen we de statuten aanpassen dat de secretaris belast is met
de dagelijkse gang van zaken en met het uitvoeren van besluiten van het
hoofdbestuur en de algemene ledenvergadering.
De secretaris is over de voorgemelde werkzaamheden verantwoording
Verschuldigd aan de overige leden van het hoofdbestuur.
Op voorstel van de secretaris benoemt, schorst en ontslaat het hoofdbestuur
De werknemers van het NSPS.
De werknemers zijn alleen aan de secretaris verantwoording verschuldigd. Het
hoofdbestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de andere werknemers vast.
Er wordt gevraagd of de secretaris hiervoor een vergoeding krijgt of op de loonlijst
staat.
Mw. Dijk- v. Delden zegt dat de secretaris niet op de loonlijst staat, zij ontvangt een
vrijwilligersvergoeding.
Op de vraag of het veranderd kan worden in: secretaris indien bureaumanager er niet
is, antwoord voorzitter Dijk- v. Delden dat het juridisch niet mogelijk is.
Op de voorstellen tot verandering van de artikelen 22, 23 en 25 komen geen vragen.
Conclusie: De LAR geeft een positief advies op de voorgestelde statutenwijziging.

7.

Aanpassing voorwaarden Prestatie & Recreatie
Hierop komen verschillende op en aanmerkingen betreft beloning van 180 punten.
Dit is echter een van de voorwaarden hiervoor.
Conclusie: LAR geeft een positief advies

8.

Voorstel Reglementen Sport & Recreatie
Deze voorstellen voor wedstrijdreglementen zijn gedaan omdat deze nog niet waren
aangevuld.
Vraag is het reglement van KHNS aan te houden en waar nodig aanpassen voor de
Shetland pony.
Voor Vaardigheid en Dressuur is het van belang letterlijk de tekst aan te houden van
de KNHS, omdat dit bij de uitvoering van belang is voor de verlies en
winstpuntregeling van de KNHS.
Eventueel kunnen er nog extra eisen voor de shetland pony’s worden neergezet.
Voor de overige reglementen, Concoursrijden – RPT – ABOP, zijn op een kleine
onduidelijkheid in de leeftijd van de berijder na geen opmerkingen.
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Conclusie: Voor de andere wedstrijd reglementen gaat de LAR akkoord zoals in de
tekst is aangegeven
9.
10.

Agenda ALV van het NSPS 29 april 2017
(her) benoeming HB /juryleden /ledenhengsten(her)keuringscommissie
Agendapunten 9 en 10 worden voor bespreking samengevoegd.

Commissie Werving en Selectie is blij dat er in overleg met het HB de vacatures van
penningmeester en fokkerij bemand kunnen worden.
De heer Bos blijft de penningmeester advies en ondersteuning geven.
11.

Jaaragenda LAR
De volgende dat zijn in de jaaragenda opgenomen:
Do. 30-03-2017 17.00 uur – voorstellen van HB voor ALV 29-4-2017
Do. 15-06-2017 17.00 uur – eigen bespreekpunt LAR
Do. 17-08-2017 20.00 uur – Overleg HB met Presidium LAR
Do. 26-10-2017 17.00 uur – voorstellen HB voor ALV 25-11-2017
Vz. vraagt of er voor de vergadering van 15 juni a.s. genoeg onderwerpen zijn om de
vergadering door te laten gaan. Afgesproken wordt dat tot uiterlijk 10 mei onderwerpen
kunnen worden aangedragen, dit geld ook voor alle fokverenigingen, die opgenomen
kunnen worden op de agenda.

12.

Vervolg Brainstorm
In het verleden is een brainstorm gehouden binnen de LAR. Hoe nu verder met de
onderwerpen die hier opstaan.
Fokkerij gericht:
Ingewikkelde regels:
Hieronder valt het fokplan waaraan nog wordt gewerkt om het te vereenvoudigen.
Spermakwaliteit hengsten:
Van belang is te weten waarom de sperma kwaliteit de laatste jaren bij de grote maat
is afgenomen: dit kan aan vele zaken liggen zoals milieu factoren, Ziekte, bloed lijnen,
medicatie, leeftijd van de hengst enz.
Voordat er allerlei nieuwe regels op worden losgelaten is het wel belangrijk een goede
inventarisatie te doen waar precies de knelpunten liggen en misschien dat laten volgen
door een onderzoek.
Diversiteit van jonge hengsten:
Hoe kunnen we meer bloedspreiding krijgen bij deze jonge hengsten.
Termijn in fokplan ten behoeve van jonge hengsten wordt meegenomen in het fokplan.
De 4 hiervoor genoemde onderwerpen hebben alle aandacht van het HB en komt hier
op terug.
Discriminatie B hengsten:
In het schrijven van de heer van Beek(ingekomen stukken) word hierover gesproken.
Er is verschil voor hengsten die als A hengst zijn goedgekeurd maar door slecht
sperma worden gedegradeerd en hengst waarvoor een Basis licentie wordt
aangevraagd.
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Welke hengsten kunnen zich met behulp van nakomelingen opwaarderen en welke
hengsten niet. Dit is misschien niet voor iedereen duidelijk.
Vereniging gericht:
Fokvereniging gebiedsafbakening:
Hieraan wordt door het HB gewerkt i.v.m. kostenbesparingen.
Terugloop leden:
De terugloop van leden is min of meer gestabiliseerd. Voor elk nieuw lid is er een
informatiepakket van het NSPS. Bij deze informatie ook adressen van fokverenigingen
en over chippen geven.
De 5 noordelijke fokverenigingen stellen voor om in samenwerking met Jong NSPS
om meerdere ponywedstrijden te organiseren, ook voor niet leden, dit ter stimulering
om lid te worden van het Stamboek.
Op wedstrijden in Zeeland mogen alleen NSPS pony’s deelnemen.
Bij opzegging van het lidmaatschap wordt er van het stamboekkantoor contact
opgenomen. Men probeert er zo achter te komen wat de reden van opzegging is.
Betaalbare dienstverlening:
Waar moet voor betaald worden en/of kan hier nog verbeteringen aangebracht worden.
Mag een fokvereniging met 50 ingeschreven pony’s nog wel een premiekeuring
organiseren?
Premiekeuringen op 2 dagen of terugbrengen naar 1 dag?
N.a.v. de fokkersavonden komt het HB met ideeën.
De nieuwe penningmeester kijkt of dienstverlening en kosten in evenwicht zijn.
Volledig HB:
Als de 2 vacatures voor het HB tijdens de ALV ingevuld worden is het bestuur
weer compleet. Men vraagt of de HB leden ook een vergoeding moeten krijgen net als
de juryleden i.p.v. alleen km vergoeding.
Mw. Dijk- v. Delden vindt het belangrijker om waardering te krijgen voor alle tijd die de
HB leden erin stoppen.
Aanwas jonge en nieuwe leden:
Er komt een lidmaatschap voor sport en recreatie, donorschap (vriend van).
13.

Werving en selectie HB leden
Er worden 2 personen voorgedragen voor de portefeuilles penningmeester en fokkerij.
De heer J. Jansma voor penningmeester en mevr. D. van Nuland voor fokkerij.
Waarom is er niet gekozen voor een voordracht van meerdere personen?
Mw. Dijk- v. Delden geeft aan dat het HB niet voor een meervoudige voordracht is voor
een HB functie.
Statutair kunnen zowel het HB als de LAR een voordracht doen voor een HB lid, op die
wijze kan er een meervoudige voordracht ontstaan.
Vanuit het HB zal echter nooit meer dan 1 persoon worden voorgedragen voor een
HB functie.

14. Actiepuntenlijst
Ander systematiek met betrekking tot het preferentschap van hengsten:
Dit onderwerp is al een paar keer in de LAR besproken en weer teruggegaan
naar de FTC. Op dit moment staat het een beetje stil maar de LAR leden vinden het
belangrijk om hieraan verder te werken daarom blijft het op de actielijst
staan.
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Andere toekenning punten definitief goedgekeurde hengsten:
Nu krijgt een hengst die definitief goedgekeurd word dezelfde punten als een pas
goedgekeurde hengst met een eerste premie. Men vindt dat er verschil moet komen
voor een hengst die met zijn nakomelingen heeft bewezen goed te fokken en een
hengst die voor het eerst wordt goedgekeurd met een 1e premie.
Nu krijgt een 2e premie hengst bij definitieve goedkeuring 15 punten en een hengst die
voor het eerst word goedgekeurd en een 1e premie krijgt 20 punten
Hieraan wordt nog gewerkt en blijft daarom op de actielijst staan.
Indeling van keuringmaten bij de veulens:
Kunnen veulens van de minimaat en kleine maat en veulens van de middenmaat en
grote maat samengevoegd worden?
Fokverenigingen maken zelf de indeling van de rubrieken voor de premiekeuring.
Bij sommige van deze fokverenigingen zijn er aparte rubrieken voor kleine maats
veulens. Er wordt voorgesteld om dit ook bij de rubrieken in Lunteren te doen.
De kleine maats veulens blijven voor de het kampioenschap bij de overige maten
meelopen. Voor de keuring in Lunteren worden de kampioen en reserve kampioen
uitgenodigd.
De portefeuillehouder keuringen gaat dit bespreken bij de vergadering met de
juryleden.
14a.

Van LAR naar ledenraad
De in de LAR getoonde presentatie is bij verschillende fokverenigingen gepresenteerd
door hun LAR-afgevaardigde.
De fokverenigingen reageren hier verschillend op, er zijn voor- en tegenstanders.
Sommigen fokverenigingen hebben de heer v.d. Brink uitgenodigd om uitleg te geven.
Willen we dit wel of niet?
Dhr. Both lijkt het verstandig op een ALV dezelfde presentatie te houden over dit
onderwerp zoals we in de LAR vergadering van 26-10-2016 hebben gekregen.
Dhr. v.d. Brink stelt voor om het op te schuiven naar 2018.
De fokkersavonden worden wel zeer gewaardeerd en gevraagd om hiermee door te
gaan.
Vz. vertelt dat er minder waardering en vertrouwen is gekomen voor de LAR nadat zij
de verandering in het fokplan hebben weggestemd. Hoe kunnen we dit weer
verbeteren?
Er zijn LAR leden die op eigen beslissing handelen in de vergadering en niet de
Fokvereniging vertegenwoordigen.
Na peiling heeft het HB besloten het fokplan terug te nemen en niet op de ALV
te brengen om erover te stemmen. Misschien waren er te veel verwachtingen geschept
dat het fokplan goed gekeurd zou worden. Er is wel democratisch gestemd.
Op de vraag van de vz. waarom het zo gelopen is geeft Mw. Dijk-v. Delden aan dat
hieraan wellicht meerdere oorzaken ten grondslag liggen.
Tijdens de eerste presentatie van het fokplan aan de LAR hadden de meeste
afgevaardigde het fokplan nog niet in hun fokvereniging besproken.
Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat de wijziging pas kon worden voorgesteld
nadat er een uitspraak was gedaan in de rechtszaak met de SPA.
Het fokplan is goed toegelicht tijdens de juni LAR vergadering maar daarna was door
de ingelaste ALV in de avond tijdsdruk en daardoor (te) weinig tijd om van gedachten
te wisselen.
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Op de ALV heeft iemand zich hierdoor zeer negatief uitgelaten over de LAR. Niet alle
fokverenigingen hebben vertouwen in hun LAR afgevaardigde, maar dit kan
gecontroleerd worden door nu plaats te nemen op de publieke tribune.
Het LAR lid moet zelf eerlijk zijn en verslag uitbrengen aan zijn fokvereniging als hij
anders stemt. Het komt voor dat naar aanleiding van meer uitleg over het onderwerp
de mening kan veranderen. Het moet duidelijk zijn of hij/zij alleen volgens opdracht van
fokvereniging of mag stemmen zonder last of ruggespraak.
15.

Rondvraag
De heer de Louw wil zijn waardering voor het kantoorpersoneel uitbrengen.
Tevens vraagt hij of de indeling van de export inspecteurs veranderd is?
Dhr. Leijzer zegt dat de inspecteur die het dichts in de omgeving woont gaat komen.
Dhr. Both vraagt of de bijlage bij de volgende vergadering genummerd kunnen worden.
Mw.van Dongen-Dirven geeft aan dat ze op de aangeleverde stukken van het HB geen
bijlagen kan vermelden omdat dit in pdf is.
Mw. Dijk-v. Delden geeft aan dit volgende keer te veranderen als mw. van DongenDirven dit zelf omzet naar pdf.
Dhr. Both vraagt of alle juryleden de gedragscode voor juryleden hebben gekregen en
daar naar te handelen.
Hij wil ook weten of het voor iedereen inzichtelijk is.
Dhr. Leijzer geeft aan dat alle juryleden de gedragscode hebben gekregen en
toekomstige juryleden die ook krijgen.
Dhr. Both vraagt of de gedragscode is opgenomen in de statuten of in een van de
reglementen?
Hij zegt dat er op de laatste nakeuring in januari iets is gebeurd.
Dhr. Leijzer zegt dat het niet meer gebeurt en dat het jurylid erop aangesproken is.
Dhr. Both vraagt of de agenda van de LAR vergadering ook op de site blijft en niet
alleen het verslag.
Mw. Ten Dam zegt hiernaar te kijken.
Mw. Boot vraagt of de rozetten en linten gezamenlijk ingekocht kunnen worden.
Hierop wordt gezegd door andere leden dat dit al eens ter sprake is geweest en
dat iedere fokvereniging dit zelf verzorgt.
Dhr. Poppelaars geeft aan dat het reserve LAR lid Marco Verheul (Zuid
Holland West) een ernstig ongeluk heeft gehad waarbij zijn dochter is overleden.
De Lar besluit hier passende aandacht aan te besteden door het sturen van een
fruitmand om haar medeleven op die manier te betuigen.
Dhr. Plender vraagt om meer sponsoren voor de manifestatie.

16.

Sluiting
De volgende vergadering is op 15 juni te Duiven.
De ALV van het NSPS is op 29 april 2017 te Duiven
Vz. bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

6

